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Beste oud-leerlingen, (oud)-collega’s en sympathisanten 
 
Op 15 januari 1993 werd te Maastricht een overeenkomst ondertekend tussen 
verschillende Europese landen inzake de organisatie en de opvolging van 
‘Euro(school)sport’. De directies van de verschillende scholen verbonden zich ertoe om 
jaarlijks een ontmoeting te organiseren gesteund op sport en cultuur. 
 
In zowel 1999 als 2008 was het toenmalige KA(-IPB) Ronse een fantastische “host” voor dit 
evenement dat telkens een groot succes was. Dit schooljaar staan we voor de uitdaging 
om de bijeenkomst een derde maal te organiseren. Uiteraard komt hier heel wat bij 
kijken en daarom willen we een beroep doen op uw hulp. 
 
Wij ontvangen maar liefst 8 Europese delegaties. Elke delegatie bestaat uit zestien 
deelnemers, acht meisjes en acht jongens tussen 16 en 18 jaar en hun begeleiders.  
Dit betekent dat wij op zoek zijn naar gastgezinnen voor 128 jongeren.  
 
Wie kan gastgezin worden? In principe iedereen die in de streek van Ronse woont. 
 
Wat wordt er verwacht van de gastgezinnen?  

- opvang van één of meer gasten met slaapplaats en ontbijt elke dag 
- lunchpakket en/of avondmaal op sommige dagen 
- brengen en afhalen van gasten op afgesproken plaats en tijdstip 

 
Wanneer? Tussen zo. 5 en za. 11 mei 2019  
 
Waarom gastgezinnen? 

- rechtstreekse onderdompeling in onze cultuur 
- meer betrokkenheid bij het hele gebeuren 
- snellere vermenging tussen de verschillende nationaliteiten 
- betere controle op de buitenlandse jongeren 
- streven naar respect en verdraagzaamheid tussen de jongeren 

 
Indien u dit unieke evenement vanop de eerste rij wil volgen – u wordt als gastgezin 
uitgenodigd op de openings- en sluitingsceremonie  - gelieve dan de volgende pagina 
volledig in te vullen en te bezorgen aan het onthaal. Voor meer informatie kan u steeds 
terecht op de schoolwebsite en de Facebook pagina Euroschoolsport Ronse 2019 – 
Gastgezinnen of door een mail te sturen naar peggy.schollaert@davincicampus.be 
  
Met vriendelijke groeten, 
 
Het Euroschoolsportteam     Directeur Vanessa Van Cauwenberge  
 
 

 

http://www.davincicampus.be/
mailto:peggy.schollaert@davincicampus.be


 

 

  Da Vinci Campus Ronse 

G. Royerslaan 39  
9600 Ronse  

info@davincicampus.be 
www.davincicampus.be 

#DaVinciCampus 

Inschrijvingsformulier GASTGEZINNEN – EUROSCHOOLSPORT RONSE 2019 
 
Ondergetekende ……………………………………………………………………………………..………………….  
 
wonende te ………….…………………………………………………………………………………………….………  
 
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
is bereid ………………(aantal) gasten te ontvangen. 
 
Kruis aan (dit biedt echter GEEN garantie, maar we houden met uw keuze zoveel mogelijk 
rekening):  
 

o Meisje  + aantal: …………. 
o Jongen  + aantal: …………. 

 
o Nederland 
o Italië 
o Frankrijk 
o Denemarken 
o Griekenland 
o Duitsland 
o Kroatië 
o Polen 

 
Ik wil verwittigd worden over de infoavond / extra informatie / wijzigingen 

o Via mail  
o Via SMS 
o Via telefoon  

 
Extra contactpersoon en GSM (optioneel):  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening:     Datum: 
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